
  

  

  
 46-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 أكتوبر 64) 6341 محرم 11 في الصادر
  الذي تبثه الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة المتعلق ببرنامج "ضيف األولى"

  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيده بالظهري  55-51 على القانون بنـاء
(، خصوصا 2151 أغسطس 62) 5311 من ذي القعدة 25 بتاريخ 5.51.521 الشريف رقم

 منه ؛ 22و (9 املقطع) 3و (1و 5 )املقطعني 1 املواد

خصوصا  كما مت تعديله وتتميمه، باالتصال السمعي البصري، املتعلق 11.11 على القانون رقم وبنـاء
 منه ؛ 8و 3و 1 املواد

 منه ؛ 1-581و 5-581و 1 خصوصا املواد على دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وبنـاء

 االطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق الذي قامت به املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛ وبعـد

 وبعـد المداولة:

مات السمعية يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلد حيث سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري،
من الربنامج احلواري "ضيف األوىل" الذي تبثه اخلدمة  2151 يوليوز 21 يوم البصرية، مالحظات خبصوص حلقة

 التلفزية "األوىل" التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛

ز  استضافت السيد إلياس العماري، بصفته أمينا عاما حل تبني من خالل املعاينة أن احللقة السالفة الذكر وحيث
احلسيمة، وتضمنت جمموعة من األفكار اليت عرب عنها منشط -انتطو -األصالة واملعاصرة، ورئيسا جلهة طنجة

 الربنامج، مثل :

ميكن منطالبكش تعلق عليه. أنا بعض املرات كنعطي شي تعاليق خاصة   عندي تعليق خاص أنا " ...       -
كتجبديل شوية ديال املشاكيل ولكن ماشي إشكال. غري فهاذ اإلطار السيد عبد اإلله بنكريان، األمني 

 مديال الشبيبة ديال العدالة والتنمية، كايعاود ليهو  52العام ديال العدالة والتنمية، البارح يف اللقاء الوطين
واحد القصة. قاهلم من النهار الّلي استقبل الرئيس ديال الربتغال، سولو الرئيس ديال الربتغال قالو واش 
غادي جتيوا لواال وال شنو هي املراتب ديالكم يف االنتخابات املقبلة، فأجبته نعم سنحتل املرتبة األوىل. 



كنعرف   ا علينا. وأنا أسي إلياس العُمَرييعين ما كاينش إيلى الشعب صوت علينا أو إيلى املواطنني صوتو 
وكنعيش شوية ما بني أوربا واملغر ، كنعرف الناس فأوروبا عندهم واحد النظرة شوية دونية على إفريقيا 
بصفة عامة والدول العربية كيقولك ما كاينش دميقراطية ما كاينش إنصات لصوت الشعب. فتمنيت لو أنه 

 ." ؛.. ادي جني فاملرتبة األوىل إيلى املواطنني داروا فيا الثقةالسيد عبد اإلله بنكريان يقول غ

 أخلف موعده مع حتقيق منو اقتصادي قوي..." ؛ "...       -

"... مسعنا واحد اللغة ديال التهديد. كيقولك إيلى ما العدالة والتنمية ما فازاتش يف االنتخابات املقبلة        -
 حد الفتنة وتعرف مشاكل ..." ؛)...( فالبالد ميكن غادي تعرف وا

 "... كنتكلمو على بالدنا. الّلي كيهمنا حنا نعرفو كاينة اآلن أزمة اقتصادية كتعيشها بالدنا ..." ؛       -

"... را السيد عبد اإلله بنكريان كيمارس رئاسة احلكومة من االثنني حىت اخلميس، وميارس رئاسة املعارضة        -
 د ..." ؛من اجلمعة إىل األح

"... عالش منفوضوهلومش خنليوا ليهم يتبوؤوا املرتبة األوىل من اآلن باش ما منشيوش للفتنة واملشاكل الّلي         -
 كايسميها عبداإلله بنكريان الفتنة ..." ؛

 "... بغييت تقول من بعد زيرو ميكا، زيرو كريساج، زيرو منو اقتصادي ..." ؛       -

شهور، كان يكون مات  8 نه ها هو عندو بطاقة الرميد، ولكن باش يتداوى خصو املوعد على"... يعين أ       -
."... 

من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على أن اخلدمة العمومية تعمل يف إطار  4 وحيث تنص املادة
االلتزام بالدقة واإلنصاف واملوضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز واالستقاللية التحريرية عن املصاحل التجارية "

 " ؛والفئوية والسياسية واإليديولوجية وخاصة يف األداء اإلخباري

إعداد براجمها ب تقوم الشركةمن دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على أن " 5-581 وحيث تنص املادة
وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة يف هذا  بكل حرية، مع مراعاة احرتام املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا.

 ." ؛الشأن ..

روف تنجز الربامج اإلخبارية اليت تبثها يف ظ من دفرت التحمالت الشركة على أهنا : "... 1-581 وحيث تنص املادة
ل تدخلمم أال يستغل الصحفيون خال جمموعة اقتصادية أو تيار سياسي. حترص أيضاتضمن استقالليتها عن أي 

ا بني سرد واحرتام املبدأ العام الذي يقضي بالتمييز م في البرامج اإلخبارية، موقعمم للتعبير عن أفكار متحيزة
 .." ؛الوقائع، من جهة، والتعليق عليها من جهة أخرى.

فقد  ية االتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل يف اإلدالء بآرائه ومواقفهوحيث إنه ودون اإلخالل مببدأ حر 
تضمنت تعليقات الصحايف منشط الربنامج السالفة الذكر أفكارًا ومواقف انتقدت يف جمملها حزبا سياسيا معينا 



ظيمية السالفة ندون غريه من األحزا  وذلك دون احرتام ما يقتضيه واجب احلياد، وفق املقتضيات القانونية والت
 الذكر ؛

 بناء على ما مت تسجيله من مالحظات؛ ،2151 شتنرب 21 مت توجيه طلب توضيحات إىل املتعهد، بتاريخ وحيث

أّكد من خالله  جبوا  املتعهد ،2151 شتنرب 11 توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ وحيث
أنه أخذ علما مبالحظات اهليأة العليا وقام باختاذ كل التدابري الضرورية للحفاظ على احلياد واالستقاللية يف الربامج 

 اإلخبارية واحلوارية اليت يبثها ؛

سالفة مالحظات البالنظر لل اختاذ ما يلزم يف حق الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ، تبعا لذلك،إنه يتعني وحيث
 الذكر ؛

  

 لمذه األسباب:

 ؛ مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة أعاله الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يصرح أن   -6
 يوجه هبذا اخلصوص إنذارا للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ؛   -6

  يقرر تبليغ قراره هذا إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، ونشره باجلريدة الرمسية.   -4

  
  

حمرم  55مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
 .ري بالرباط( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البص2151أكتوبر  51املوافق لـ ) 5318

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
  
 


